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Managementsamenvatting 

Van Terug- en Vooruitblik naar Jaarverslag  
Sinds 2014 presenteren wij ons jaarverslag in de vorm van een terug- en vooruitblik. Dit jaar treft u alleen een 

jaarverslag over het afgelopen jaar, 2018. De reden hiervoor is dat wij in 2018 hebben gewerkt aan de 

doorontwikkeling van Bureau Bevolkingszorg en de beleidsdocumenten van Bevolkingszorg Kennemerland. 

Eén van de opbrengsten is het aanpassen van de verantwoordingstructuur. Dit jaar kijken we voor het eerst 

alleen terug naar het voorgaande jaar en is de vooruitblik van 2019 onderdeel geworden van nog op te leveren 

beleidsdocumenten, zoals de strategische agenda en het uitvoeringsplan.  

 

De voornaamste hoogtepunten uit 2018 

 Geactualiseerde Deelplan Bevolkingszorg, versie 1.1 vastgesteld en per april in werking 

 De afspraken over de bijdrage van de gemeenten aan Bureau Bevolkingszorg zijn herijkt  

 Het vernieuwen van de doelstellingen en het vormen van een missie en visie 

 Verbeterslagen op het gebied van (voorbereide) crisiscommunicatie, nafase en vakbekwaamheid 

 

De voornaamste aandachtspunten uit 2018 

 Personele bezetting bij proces crisiscommunicatie (o.a. communicatieadviseurs OT en BT) 

 Stevige vraag naar capaciteit, buiten rampen en crises, bij Bureau Bevolkingszorg 

 Organisatie koude fase Bureau Bevolkingszorg 

 

 

Voor inhoudelijke duiding van de benoemde hoogtepunten, aandachtspunten en ambities verwijzen wij naar de 

betreffende pagina’s in dit jaarverslag.  

 

Het financieel resultaat van 2018 

Het resultaat Bevolkingszorg is over het boekjaar 2018 uitgekomen op € 64.211  positief. De jaarrekening 2018 

ziet er als volgt uit:  

      Begroting Realisatie 

Salarissen (piketvergoedingen)   € 321.000  € 318.619  

Kosten opleiden en oefenen     € 103.600  € 69.915  

Bijkomende personeelslasten     € 5.500   € 5.516 

Inhuur derden (o.a. vervanging)   € 9.200  € 15.424  

Kapitaallasten     € 10.500   € 10.470    

  

Onderhoud     € 1.000   € 419 

Verzekering en belasting    € 1.000   € 950 

Energie en brandstof    € 1.200   € 1.585 

Automatisering en telecommunicatie   € 25.750   € 22.878 

Advies      € 46.170   € 28.576 

Overige kosten      € 61.150   € 47.607  

Doorberekeningen      € 19.900   € 19.900  

       € 606.070  € 541.859 
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Voorwoord 

Ambtenaren in actie tijdens rampen en crises. In een paar woorden is hiermee duidelijk waar onze organisatie 

om draait. Het is tevens onze nieuwe slogan als ondersteuning van onze naam; Bevolkingszorg Kennemerland.  

Bevolkingszorg Kennemerland bestaat in haar huidige vorm sinds 2014 en gaat richting haar eerste lustrum.  

In 2017 is gestart met de volgende stap in de organisatieontwikkeling en 2018 is het jaar waarin deze in een 

volgende fase is beland, maar eigenlijk zijn we nooit uitontwikkeld.  

 

Onze huisstijl is vernieuwd en we hebben afscheid genomen van onze twee superhelden. Na vier jaar vonden 

we het tijd om een meer herkenbaar beeld neer te zetten van onze organisatie en wie zijn er dan een betere 

reclame voor je organisatie dan je eigen enthousiaste crisisfunctionarissen?   

 

2018 was ook het jaar van het nieuwe scholingsprogramma. Een combinatie van nuttig en aangenaam, waarbij 

inhoudelijke training werd afgewisseld met een informeel netwerkgedeelte om zo als team elkaar beter te leren 

kennen. Dit concept werkt goed, maar met deze werkvorm alleen zijn we er nog niet. Naast het feit dat we 

vakbekwame crisisfunctionarissen zelf heel belangrijk vinden, heeft ‘de wereld om ons heen’ dit ook hoog op de 

agenda staan. In 2018 zijn belangrijke stappen gezet waar we zeker het komende jaar mee verder gaan.  

 

In 2018 zijn er relatief weinig incidenten geweest met een grote impact voor de bevolkingszorgorganisatie. Wél 

zijn er incidenten geweest waar nieuwe inzichten en leerpunten uit zijn voortgekomen. Een belangrijk voorbeeld 

is de stroomstoring op Schiphol van eind april. Dat incident heeft voor ons vooral veel opgeleverd in relatie tot 

het proces crisiscommunicatie.  

 

Als klein bureau, omgeven door grote organisaties als de brandweer en politie, is het vaak passen en meten om 

aan alle vraag van keten- en netwerkpartners te voldoen. Met het herijken van de samenwerking met de 

gemeentelijke adviseurs crisisbeheersing en versterking van de advieskracht op het gebied van 

crisiscommunicatie lijkt het beeld er voor 2019 rooskleuriger uit te zien. We hopen dan ook van harte dat we dat 

gevoel in het volgende jaarverslag kunnen bevestigen. Afsluitend stel ik vast dat 2018 weer een jaar was waarin 

het nodige is gepasseerd, maar waar we met een positief gevoel op terug kunnen kijken. We hopen dat u na het 

lezen van dit jaarverslag hetzelfde beeld heeft. Als het lezen van dit jaarverslag aanleiding geeft tot een reactie, 

dan staan wij daar uiteraard altijd voor open: bevolkingszorg@vrk.nl  

 

Namens Bureau Bevolkingszorg,  

 

Bas Koppes 

Coördinator Bureau Bevolkingszorg 
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1 Bevolkingszorg Kennemerland 

Bij een crisis of ramp komen de brandweer, geneeskundige hulpdienst, politie en gemeente direct in actie om 

mensen en dieren te helpen en schade te voorkomen of te beperken. De gemeente is betrokken bij bijvoorbeeld 

publieksvoorlichting, het informeren van naasten en de opvang van getroffenen. Deze taken worden uitgevoerd 

onder de noemer ‘Bevolkingszorg’.  

Intergemeentelijke crisisorganisatie: de oranje kolom 

De gemeenten in Kennemerland treden sinds 2011 samen op bij een groot incident, ramp of crisis en 

ondersteunen zo de getroffen lokale gemeente(n). Deze samenwerking op het gebied van bevolkingszorg kreeg 

in 2014 gestalte als intergemeentelijke crisisorganisatie. Deze crisisorganisatie wordt ook wel de ‘oranje kolom’ 

genoemd, naast rood (brandweer), blauw (politie) en wit (GHOR). Om een adequate inzet van bevolkingszorg 

waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet 

vrijblijvende neventaak ingevuld door ambtenaren uit de gemeenten van de veiligheidsregio Kennemerland, 

omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied & IJmond en enkele werknemers van de Veiligheidsregio 

Kennemerland, waaronder de adviseurs van Bureau Bevolkingszorg. 

Bureau Bevolkingszorg 

Het bureau biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau 

Bevolkingszorg is sinds september 2016 gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en verantwoordelijk 

voor onder andere beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van 

afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. Bureau Bevolkingszorg bestaat uit een 

aantal vaste adviseurs en, een naar rato bijdrage van, de adviseurs openbare orde en veiligheid die zich bij de 

gemeenten in onze veiligheidsregio bezighouden met crisisbeheersing.  

Missie en visie  

Samen met de Werkgroep Bevolkingszorg is gewerkt aan de doelstellingen, het maatschappelijk effect en de 

daaraan gekoppelde missie en visie van Bevolkingszorg Kennemerland en het Bureau Bevolkingszorg.   

 

 

Missie Bevolkingszorg Kennemerland 

 

Bevolkingszorg Kennemerland gaat uit van de zelfredzaamheid en veerkracht van de bevolking bij rampen 

en crises. We richten ons in eerste instantie op de niet- en verminderd zelfredzamen, maar verlenen actieve 

zorg aan iedereen die dat nodig heeft. We zorgen voor een efficiënt en effectief georganiseerde 

bevolkingszorg en zoeken daarbij de meest passende vorm van samenwerking. Dit kan gemeentelijk, 

regionaal, interregionaal of landelijk zijn. We zijn een professioneel georganiseerde crisisorganisatie en 

sluiten aan bij het organisatieniveau van onze crisispartners, zoals de Brandweer, Politie, GGD en de 

GHOR. 

 

 

Wij zijn Bevolkingszorg Kennemerland. Wij… 

 zijn de regionaal georganiseerde dienstverlener van gemeentelijke taken op het gebied van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing.  

 zijn gemeenteambtenaren met een nevenfunctie en zijn professioneel georganiseerd.  

 werken samen met netwerk- en ketenpartners voor, tijdens en na rampen en crises.  

 zorgen voor een op de samenleving aangesloten bevolkingszorg en doen dat op een realistische en 

eigentijdse wijze.  

 helpen de getroffen gemeente in de acute fase bij een ramp of crisis en dragen de 

verantwoordelijkheid voor de nafase over zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.  
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1.1 Overlegorganen Bevolkingszorg Kennemerland 
Bevolkingszorg Kennemerland heeft naast de organisatie van Bureau Bevolkingszorg nog de beschikking over 

een drietal gremia voor advies en besluitvorming. Dit zijn:  

- Het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) 

- De Werkgroep Bevolkingszorg (WBz) 

- De Werkgroep Crisiscommunicatie (WCc) 

 

Daarnaast is er een werkgroep, bestaande uit AOV’ers crisisbeheersing samen met Bureau Bevolkingszorg, 

onder de naam BOOK2.0 (Bevolkingszorg Op Orde 2.0). Dit is de bevolkingszorg ‘denktank’ die op 

strategische, tactisch en operationeel niveau de bevolkingszorgprocessen benaderd. De werkgroep BOOK2.0 

bestaat deels uit de werkgroep die in 2013 heeft gezorgd voor het opstellen van het Deelplan Bevolkingszorg en 

heeft zodoende veel kennis aan boord. 

Overleg Gemeentesecretaris Crisisbeheersing  

Het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) is in 2018 vier keer bijeengekomen. Het OGC 

verwelkomde drie nieuwe leden: Jornt Ozenga (Heemskerk), Richard Pirovano (Beverwijk) en Henriëtte de Vos 

(Heemstede). Drie leden namen afscheid van het OGC. Dit zijn Willem van den Berg (Heemstede), Anky 

Griekspoor (Zandvoort) en Fred Koot (Haarlemmerliede cs.).    

Het OGC heeft in 2018:  

- De terug- en vooruitblik 2017/2018 vastgesteld. 

- Het Deelplan Bevolkingszorg 2018 (versie 1.1) vastgesteld 

- Een structurele bijdrage aan de secretariële ondersteuning van het Landelijk Overleg Coördinatoren 

Bevolkingszorg toegekend. 

- De afspraken uit 2011, zoals opgenomen in het rapport Herijking Bureau Bevolkingszorg (onderdeel 

agenda OGC 7 juni 2018), bestendigd. 

- Besloten zorg te dragen voor de rato-bijdrage van de AOV’ers crisisbeheersing aan Bureau 

Bevolkingszorg. 

- Bureau Bevolkingszorg opdracht gegeven om e.e.a. naar rato te organiseren en op een efficiënte 

manier in te delen  

- Zich gebogen over de organisatorische uitdagingen op het gebied van crisiscommunicatie en de 

relatie met de gemeentelijke communicatieadviseurs en bereidheid tot een rol in de 

intergemeentelijke crisisorganisatie.  

- Bureau Bevolkingszorg verzocht te zoeken naar de verbinding met de gemeentelijke managers, o.a. 

door het organiseren van een mini-symposium gericht op de rol van gemeenten bij maatschappelijke 

onrust en de meerwaarde van (Bureau) Bevolkingszorg hierbij. 

- Koen Radstake voor 2019 te benoemen als plaatsvervangend CGS, vooral gericht op vervanging bij 

BCOV vergaderingen. 

- Besloten om jaarlijks, in de laatste OGC vergadering van het lopende jaar, een nieuwe 

plaatsvervangend CGS te benoemen. 

 

De CGS heeft zich, naast de bestuurlijke taken, gefocust op: 

- Ronde langs de burgemeesters in het verlengde van het verbeterplan crisiscommunicatie  

De Werkgroep Bevolkingszorg  

De Werkgroep Bevolkingszorg bestaat uit de vaste adviseurs van Bureau Bevolkingszorg, de gemeentelijke 

AOV’ers crisisbeheersing en een vertegenwoordiger van de meldkamer Noord-Holland.  

De werkgroep houdt zich bezig met de lopende zaken rond de organisatie en beleidsaspecten rond (bureau) 

bevolkingszorg in de veiligheidsregio Kennemerland.  Vaste agendapunten zijn:  

- Crisiscommunicatie 

- Stand van zaken Bureau Bevolkingszorg  

- Opleiden, trainen en oefenen (OTO) 

- Stuur-, beheer-, werk- en expertgroepen waar vanuit de WBZ aan bijgedragen wordt. 

- Lokale ontwikkelingen die relevant zijn of worden voor de regionale crisisorganisatie 

- Ontwikkelingen vanuit de Meldkamer NH 

- Personele zaken crisisorganisatie 
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heeft in 2018, onder andere: 

- Bijgedragen aan de toekomstagenda voor en organisatieontwikkeling van Bevolkingszorg 

Kennemerland. 

- Een opzet gemaakt voor en advies gegeven op de ontwikkeling van een geheel nieuw Deelplan 

Bevolkingszorg. 

- De herijking van Bureau Bevolkingszorg mede voorbereid.  

- Vanuit de organisatieontwikkeling meegewerkt aan de positionering en profilering van bevolkingszorg 

in de regio en de organisatie van bevolkingszorg in de warme fase.  

- Bijgedragen aan de voorbereiding van gesprekken met nieuwe gemeentesecretarissen en de 

gespreksronde van de CGS met de burgemeesters.  

- Netwerk- en ketenpartners zoals de Hoogheemraadschappen nauwer betrokken door, onder andere,  

hen uit te nodigen voor een presentatie en dialoog in de werkgroep. 

De Werkgroep Crisiscommunicatie  

De Werkgroep Crisiscommunicatie bestaat een afvaardiging vanuit de gemeentelijke communicatieafdelingen, 

de leidinggevende van de afdeling communicatie van de VRK en adviseur crisiscommunicatie van Bureau 

Bevolkingszorg. De werkgroep is in 2018 in een gemiddeld completere setting bijeengekomen dan in 2017, wat 

wij een goede ontwikkeling vinden en ook onderstreept dat crisiscommunicatie een belangrijk onderwerp is om 

aan te werken vanuit de samenwerking met de gemeenten.   

heeft in 2018, onder andere:   

- Het belang onderstreept om de webcare en Lokaal Steunpunt Communicatie in 2018 verder te 

ontwikkelen. 

- Gewerkt aan nadere afstemming en afspraken over het LSC 

- Zich gebogen over afspraken over crisiscommunicatie bij evenementen 

- De toekomst van crisiscommunicatie besproken 

De Werkgroep Bevolkingszorg Op Orde Kennemerland 2.0 (BOOK2.0)  

De werkgroep BOOK2.0 is in 2018 een aantal keren bijeengekomen, waarbij vanuit externe ontwikkelingen is 

ingegaan op de toekomstvisie op de bevolkingszorgorganisatie. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor 

bijeenkomsten van 1 november, gericht op de warme fase, inhoudelijk voorbereid.  

heeft in 2018: 

- Het Deelplan Bevolkingszorg geactualiseerd 

- Bijgedragen aan de inhoudelijke voorbereiding van de bijeenkomst gericht op de warme fase van 

bevolkingszorg. 

- Eerste verkenningen gedaan met scenarioplanning  

- Adviezen gegeven voor de beleidsplanning en afstemming mono- en multidisciplinair beleid. 

- Gewerkt aan de herijking van de afspraken voor de koude fase (Bureau Bevolkingszorg) en 

inhoudelijk bijgedragen aan het rapport ‘Herijking Bureau Bevolkingszorg’ 

- Naar aanleiding van het herijkings-rapport een verdiepend gesprek gehad over (toekomstbestendige) 

modellen voor de bevolkingszorg organisatie in de koude fase.  

- Vanuit de bijeenkomst over ‘bevolkingszorg in de warme fase’ gewerkt aan een vervolgbeschouwing 

op de bevolkingszorgprocessen.  
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2 Programmaverantwoording 

Op basis van de doelenboom uit de VRK Programmabegroting 2018-2021 brengen we op hoofdlijnen in kaart 

welke prestaties Bevolkingszorg Kennemerland heeft geleverd in 2018.  

Doelenboom 

 

Wat wilden we bereiken Wat hebben we ervoor gedaan Wat was het beoogd 

maatschappelijk 

effect 

 

 

 

Strategisch doel 

 

 

Operationeel doel 

 

 

Prestatie 2018 

Borgen kwaliteit 

en continuïteit 

Bevolkingszorg 

Professionalisering, 

zichtbaarheid en 

positionering van 

Bevolkingszorg 

vergroten 

 Deelplan Bevolkingszorg 

geactualiseerd  

 Doorontwikkeling Bureau 

Bevolkingszorg 

 Verstevigen proces 

crisiscommunicatie 

 Bureaucommunicatie 

herzien 

 

Een op de 

samenleving 

aangesloten 

Bevolkingszorg 

Verstevigen 

vakbekwaamheid 

functionarissen 

Bevolkingszorg 

 Toewerken naar een lerende 

organisatie 

 Doorontwikkelen van het 

scholingsprogramma 

 Implementatie 

Veiligheidspaspoort  

 Uitvoeren van het 

scholingsprogramma 

 

2.1 Belangrijke gebeurtenissen 2018  

Deelplan Bevolkingszorg geactualiseerd 

Het Deelplan Bevolkingszorg is geactualiseerd. Er zijn ontwikkelingen in doorgevoerd die sinds de 

inwerkingtreding in 2014 zijn geconstateerd, maar die nog niet waren verwerkt in het deelplan.  Dit zijn ook de 

verbeterpunten uit de Staat van de Rampenbestrijding 2016 en de Systeemoefeningen 2016 en 2017. De 

wijzigingen zijn verwerkt in versie 1.1 van het Deelplan Bevolkingszorg, welke is vastgesteld door het Overleg 

Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) en  met ingang van 3 april 2018 van kracht is.  

Verstevigen proces crisiscommunicatie 

Crisiscommunicatie is een belangrijke pilaar van de crisisbeheersing en is van belang voor de hele 

hoofdstructuur en de bestuurders. Goede crisiscommunicatie staat voor het verspreiden van juiste, tijdige en 

begrijpelijke informatie over en tijdens een crisis, ramp of incident.  De communicatie-aanpak ‘actueel, snel en 

betrouwbaar’ is vertaald naar het opleidings-, trainings- en oefenprogramma. Daarnaast is verder gewerkt aan 

voorbereide crisiscommunicatie op basis van scenario’s uit incident- en crisisbestrijdingsplannen. 

Crisiscommunicatie maakt een doorontwikkeling mee en vergt de nodige aandacht van de 

bevolkingszorgorganisatie. De uitdagingen op het gebied van personele capaciteit tijdens en buiten rampen en 

crises zijn onverminderd actueel. De Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS) voert hierover het gesprek met 

het bestuur van de VRK.  
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Doorontwikkeling Bureau Bevolkingszorg 

In 2018 is Bevolkingszorg Kennemerland doorgegaan op de lijn van strategie- en beleidsontwikkeling, de 

doorontwikkeling van Bureau Bevolkingszorg en het verstevigen van het proces crisiscommunicatie. Het 

beoogd maatschappelijk effect is het realiseren van een realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor 

niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving. De daarbij 

horende operationele doelen en prestaties zijn geactualiseerd. Tevens zijn de afspraken over de bijdrage van 

de gemeentelijke adviseurs crisisbeheersing aan Bureau Bevolkingszorg door het OGC herijkt. Als leidraad voor 

het beoogd maatschappelijk effect is er een missie en een visie opgesteld, welke de basis gaat vormen van het 

toekomstige bevolkingszorgbeleid. In de loop van 2018 werd verwacht dat door heroriëntatie en daarmee 

gepaard gaande intensivering van de activiteiten de capaciteit van het Bureau Bevolkingszorg moest worden 

uitgebreid. In het DB van 26 maart 2018 is, bij de behandeling van de programmabegroting 2019-2022, 

aangegeven dat er in overleg met de gemeentesecretarissen duidelijkheid komt over de extra benodigde inzet. 

Dit geldt voor verschuivingen in bevolkingszorg én voor crisiscommunicatie. De herijking van Bureau 

Bevolkingszorg is gericht op de meer algemene voorbereiding van bevolkingszorg. Daarnaast is er nog een 

knelpunt in de adviescapaciteit voor crisiscommunicatie. Dit wordt in het eerste half jaar van 2019 aan het OGC 

voorgelegd.  

Toewerken naar een lerende organisatie 

Er is onderzocht op welke wijze we nog meer toe kunnen werken naar een lerende organisatie. Daaruit is een 

raamwerk ontwikkeld voor de vakbekwaamheid van bevolkingszorgfunctionarissen. Dit raamwerk wordt nog 

verder uitgewerkt in, onder andere, beleid en voorzien van maatwerk in het scholingsprogramma. Het 

scholingsprogramma is overzichtelijker vormgegeven, waarbij de mono- en multidisciplinaire activiteiten 

inhoudelijk meer op elkaar aansluiten.  

Bureaucommunicatie herzien 

Voor het verbeteren van de algehele bekendheid met bevolkingszorg is de bureaucommunicatie herzien. Het 

sluit nu nog beter aan op de doelgroep, waarbij we communiceren met de slogan ‘Bevolkingszorg 

Kennemerland, ambtenaren in actie bij rampen en crises’. Op basis van de huisstijl zijn nieuwe formats in 

gebruik genomen en is er een nieuwe lay-out voor de nieuwsbrief. Daarnaast draait de website nu onder het 

domein van de VRK, met de URL vrk.nl/bevolkingszorg.  
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3 Financiën 

Het resultaat Bevolkingszorg is over het boekjaar 2018 uitgekomen op € 64.211 positief. De jaarrekening 2018 

ziet er als volgt uit:  

      Begroting Realisatie 

Salarissen (piketvergoedingen)   € 321.000  € 318.619  

Kosten opleiden en oefenen     € 103.600  € 69.915  

Bijkomende personeelslasten     € 5.500   € 5.516 

Inhuur derden (o.a. vervanging)   € 9.200  € 15.424  

Kapitaallasten     € 10.500   € 10.470    

  

Onderhoud     € 1.000   € 419 

Verzekering en belasting    € 1.000   € 950 

Energie en brandstof    € 1.200   € 1.585 

Automatisering en telecommunicatie   € 25.750   € 22.878 

Advies      € 46.170   € 28.576 

Overige kosten      € 61.150   € 47.607  

Doorberekeningen      € 19.900   € 19.900  

       € 606.070  € 541.859 

 

De verklaring voor de onderschrijding is, op hoofdlijnen, als volgt:  

 

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) (€ 33.685 onderschrijding) 

In de managementrapportages over 2018 is al aangegeven dat het budget ‘kosten opleiden en oefenen’ geen 

realistische weergave is van hetgeen wij verwachten te realiseren ultimo 2018. Het opleiden, trainen en oefenen 

maakt een al enige jaren een ontwikkeling door die er voor zorgt dat er minder bestedingen zijn dan het budget 

ruimte biedt. Tegelijkertijd vergt deze ontwikkeling meer van de voorbereidende capaciteit binnen bureau 

bevolkingszorg, wat één van de aanleidingen is voor de beoogde capaciteitsuitbreiding.  

 

Advies (€ 17.594 onderschrijding)  

Voor het laatste kwartaal van 2018 was aangegeven dat de budgetruimte vanuit de formatie zou worden 

aangewend voor tijdelijke invulling van de formatie. De gereserveerde € 18.347 voor inhuur derden is 

uiteindelijk niet aangewend als gevolg van capaciteitsgebrek om dit doelmatig te organiseren.  

 

Overige kosten (€ 13.543 onderschrijding)  

De andere invulling van het monodisciplinair OTO-programma heeft er voor gezorgd dat we in 2018 minder 

netwerkbijeenkomsten hebben georganiseerd. Dat levert een voordeel op van circa €10.000 en dit geeft de 

voornaamste bijdrage aan de onderschrijding van dit onderdeel.   
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4 Opleiden, trainen en oefenen 
(vakbekwaamheid) 

In 2018 is een uitgebreid scholingsprogramma uitgevoerd met als doel de functionarissen voor te bereiden op 

hun rol tijdens crisis. De opbouw van het scholingsprogramma was gebaseerd op:  

- Het multidisciplinaire scholingsprogramma van de VRK 

- Wensen & behoeften uit de pools  

- Leerpunten uit oefeningen en incidenten.  

Een aantal mijlpalen uit 2018 zijn:  

 Het accent is komen te liggen op twee functie-specifieke poolbijeenkomsten per jaar, met waar 

mogelijk combinaties van pools en inclusief een mini-training. Er hebben 25 van deze  

poolbijeenkomsten plaatsgevonden;  

 Op 21 juni was er een netwerkbijeenkomst van Bevolkingszorg met 80 aanwezigen; 

 Trainingen gericht op de samenwerking met TATA en Schiphol, maar ook met PSH van de GHOR en  

een verdieping van het actieteam AMCO i.s.m. NCTV & Buitenlandse Zaken;  

 33 nieuwe functionarissen zijn opgeleid; 

 De landelijke netwerkbijeenkomst voor Officieren van Dienst BZ is gehost in/ door onze regio; 

 Deelname in de vorm van 3-voudig commitment1 aan het scholingsprogramma van de VRK, met o.a.:  

o Stafoefeningen TATA Steel en Schipholspoortunnel 

o Educatieve simulaties OT & BT over extreem weer 

o Systeemoefening met scenario op het Noordzeekanaal 

o CoPI trainingen over terreur en de CoPI oefening met AFS op Schiphol.  

OTO Leerdoelen voor 2018  

De leerdoelen van 2016 en 2017 waren vooral richtinggevend en werden voor zover mogelijk meegenomen in 

de scholingsactiviteiten MONO als Multi. Voor 2018 moeten de doelen realistisch en meetbaar gemaakt 

worden. Tevens dienen ze beter te worden geïntegreerd in het (uitvoerings-) beleid van Bureau Bevolkingszorg, 

zodat het behalen van de doelen een gedeeld belang wordt. Onderstaand verklaren we per leerdoel wat de 

bereikte resultaten zijn.  

 

Crisiscommunicatie: Meer structuur in de opleiding van nieuwkomers, met twee instroommomenten per jaar 

De opleiding van nieuwkomers op het gebied van crisiscommunicatie is ingevuld conform het leerdoel en 

bestaat nu uit twee instapmomenten in het volgende programma:  

1. De algemene Opleiding Rampenbestrijding & Crisisbeheersing (OCR) met meerdere disciplines (e-

learning  + dag klassikaal), 

2. De specifieke opleidingsweek voor crisiscommunicatie (drie dagen), 

3. Doorlopend aangevuld met trainingen en oefeningen.   

 

Elkaar kennen en weten te vinden in de netwerkorganisatie 

Door de nieuwe insteek van de poolbijeenkomsten is meer invulling geven aan het netwerkaspect van de pools.  

 

Realistisch en eigentijdse bevolkingszorg: verdere verdieping op de prestatie eisen 

In 2018 is minder specifiek aandacht besteed aan de prestatie-eisen dan voorzien. De voornaamste aanleiding 

hiervoor is de landelijke discussie over de wenselijkheid van het sturen en toetsen op prestatie-eisen.  

  

Alle betreffende crisisfunctionarissen kennen de werkwijze rondom Informeren Verwanten en kunnen dit 

toepassen in de praktijk 

Het proces Informeren Verwanten is onder de aandacht gebracht en besproken tijdens de opleidingsmomenten 

en poolbijeenkomsten.    

 

                                                                 
1 Met 3 voudig commitment wordt bedoeld: deelname van Bevolkingszorg aan de voorbereiding, in de oefenstaf en van 

crisisfunctionarissen aan de oefening.  
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Alle betreffende crisisfunctionarissen kennen de werkwijze rondom Nafase en kunnen dit toepassen in de 

praktijk 

De nafase en de overdracht naar de nafase heeft in een breder perspectief meer centraal gestaan dan in 

voorgaande jaren. Ook de Inspectie kijkt hier nadrukkelijker naar (zie hoofdstuk 4). De nafase is onder de 

aandacht gebracht en besproken tijdens de opleidingsmomenten en poolbijeenkomsten.    

 

Informatiemanagement verbeteren in RAC/ Bevolkingszorg 

Er is geïnvesteerd op verdere verdieping van de kennis en souplesse binnen het netcentrisch werken en het 

daarvoor ingerichte systeem LCMS. Daarnaast is er gewerkt en geoefend met een standaard sheet die 

bijdraagt aan meer uniformiteit van informatie in LCMS.  

Doorontwikkeling op vakbekwaamheid 

Eind 2018 is Bureau Bevolkingszorg in samenwerking met enkele extern deskundigen gestart aan een 

herziening op het vakbekwaamheidsprogramma van onze functionarissen. Deze herziening is onder andere 

gericht op het opstellen van vakbekwaamheidseisen, met invulling van rol, taken, gedrag en kennis per functie. 

Dit moet leiden uiteindelijk tot een Beleidsplan Vakbekwaamheid, welke onder andere aansluit bij de eisen die 

multidisciplinair en landelijk aan bevolkingszorg worden gesteld.   
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5 Samenwerkingen 

Interregionale samenwerkingen 

Noordwest 3 (NW3)  

De veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord (NHN) en Zaanstreek-Waterland (ZaWa) werken op 

verschillende niveaus met elkaar samen. Onder andere door de gezamenlijke meldkamer krijgt de 

bovenregionale samenwerking een steeds steviger karakter met de naam Noordwest 3, kortweg NW3. Dit geldt 

ook voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Er is in NW3 verband ingezet op verdere intensivering van de 

samenwerking, waarbij voor de VRK al een verbinding is met NHN vanwege de BUCH-werkorganisatie. De 

deelnemende gemeenten zijn hoofdzakelijk aan NHN verbonden, te weten: Bergen, Castricum en Heiloo. 

Uitgeest valt nog onder de VRK.  

 

De doelstelling was verder in gesprek te gaan over de toekomst van bevolkingszorg en crisiscommunicatie in 

het NW3 gebied, waarbij we kansen zagen om gezamenlijk op te trekken bij beleid, planvorming, OTO en 

organisatie. Als gevolg van ziekte bij NHN zijn de bijeenkomsten voor een groot deel vervallen en is pas eind 

2018 weer een bijeenkomst geweest. Daar zijn de intenties opnieuw bevestigd en is een aanzet gemaakt om in 

2019 verder te bouwen op de ingeslagen weg.  

 

Hollands-Midden en Amsterdam-Amstelland 

De veiligheidsregio’s Hollands-Midden en Amsterdam-Amstelland zijn aangrenzende regio’s en vanuit dat 

perspectief een logische gesprekspartner bij interregionale samenwerkingen. Het grote verschil met de NW3 

regio’s is dat we geen gezamenlijke meldkamer delen. Daarnaast is bijvoorbeeld Amsterdam-Amstelland heel 

anders georganiseerd op het gebied van bevolkingszorg. De contactmomenten met Amsterdam-Amstelland 

worden voornamelijk benut tijdens LOCB bijeenkomsten. Met Hollands-Midden zijn er meer raakvlakken en zijn 

er bij behoefte momenten om bij te praten. In 2018 heeft het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, van 

Hollands-Midden een fors verloop gehad en mede daardoor is er geen gezamenlijke bijeenkomst gehouden.  

Landelijke samenwerkingen  

Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB) 

Bureau Bevolkingszorg vertegenwoordigt de regio in het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LO 

CB). Hierin komen bovenregionale en landelijke onderwerpen aan de orde en bepalen de landelijke projecten 

en actualiteiten grotendeels de agenda. In 2018 is, naast de reguliere bijeenkomsten, aan de hand van 

themabijeenkomsten gewerkt aan de onderwerpen crisiscommunicatie, informatievoorziening/SIS, nafase en de 

herziening van de Wet veiligheidsregio’s.    

 

Het LOCB heeft een aantal vak-, en expertgroepen die werken aan specifieke onderdelen van bevolkingszorg. 

Kennemerland draagt ook bij aan deze groepen door deel te nemen aan bijeenkomsten en door bij te dragen en 

mee te denken.  

Het LOCB heeft in 2018:  

- Gewerkt aan de herziening van de kwalificatiedossiers van bevolkingszorg. 

- Intensiever gezamenlijk overlegd met Stichting Salvage en Slachtofferhulp Nederland. 

- De intentie uitgesproken om intensiever te gaan samenwerking met Slachtofferhulp Nederland. 

- Kennis gemaakt en gesproken met nieuwe voorzitter LNB (Anky Griekspoor, gemeentesecretaris 

Kampen) en portefeuillehouder bevolkingszorg van het Veiligheidsberaad (Marco Out, burgemeester 

gemeente Assen). 

- Input geleverd voor de wensen en bijdrage vanuit bevolkingszorg aan de derde tranche Wet 

Veiligheidsregio’s.  

- De mindmap slachtofferregistratie vastgesteld en vrijgegeven voor publicatie en verspreiding. 

- Gesproken over de toekomst van crisiscommunicatie in de regio aan de hand van een notitie van de 

vakgroep crisiscommunicatie. Aan de hand van deze notitie worden brieven verzonden aan de VNG 

en het Ministerie van Justitie en Veiligheid,   

- De jaarplannen van de expertteams, die zijn gelieerd aan het LOCB, vastgesteld.  
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6 Operationele prestaties 

De Inspectie Justitie en Veiligheid, kortweg de Inspectie, doet onderzoek naar de operationele prestaties van de 

veiligheidsregio’s. Voor de bevolkingszorg ligt de focus daarbij op de volgende twee vragen: 

1. Hoe communiceert de crisisorganisatie tijdens een ramp of crisis naar de verschillende doelgroepen? 

2. Op welke wijze vindt de afschaling van de crisisorganisatie naar de gemeente toe plaats? 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op deze vragen vanuit de ervaringen bij daadwerkelijke 

inzetten over 2018. 

6.1 Hoe communiceert de crisisorganisatie tijdens een ramp of crisis naar 
de verschillende doelgroepen? 

Bij een ramp of crisis zijn verschillende doelgroepen zoals getroffenen, media, bevolking, verwanten en de 

interne organisatie zelf betrokken. De communicatie tijdens een ramp of crisis zich richt op 

informatieverstrekking, betekenisgeving en het bieden van een handelingsperspectief.  

Operationele prestaties 2018 

 

Persvoorlichter VRK als start van het proces crisiscommunicatie 

In 2018 heeft de persvoorlichting van de VRK op verschillende momenten het verloop van incidenten vertaald 

naar berichtgeving en voorlichting. Dit werd primair via Twitter, maar in bepaalde gevallen ook via de VRK 

website gecommuniceerd. Hiervoor hebben de persvoorlichters de beschikking over een ‘Content Management 

Systeem (CMS)’ dat zij bedienen met een smartphone en/of tablet. Het betrof tweets en berichtgeving met 

informatie over:  

- Locatie en opschaling van het incident  

- Aanwezigheid hulpdiensten en (pers)voorlichting  

- Schadebeperking  

- Handelingsperspectief (blijf uit de rook, omleidingen, alternatieven) 

- Het afstemmen van verwachtingen (afgesloten wegen, drukte bij meldkamer, etc.) 

- Aard en verloop van het incident (brand meester, toestel staat veilig aan de grond, einde 

berichtgeving, etc.) 

- Risicocommunicatie op basis van incident (“Schoorsteenbrand in #Spaarndam. Door snelle inzet 

brandweer, brand beperkt gebleven.  Zorg ook tijdens kerstdagen dat uw schoorsteen geveegd is.”) 

 

Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) 

- In 2018 zijn er 5 GRIP 2 opschalingen geweest waarbij het Regionaal Actiecentrum 

Crisiscommunicatie is opgekomen. Bij vier opschalingen was er sprake van een relatie met de 

Schiphol-processen. Bij de storing LVNL (15 augustus), verstoring openbare orde (21 augustus) en 

de C2000 storing (13 november) speelde het RAC vooral een monitorende rol. Bij de stroomstoring 

van 29 april werd het RAC vrij laat betrokken. Dit wordt nader geduid bij het volgende 

aandachtstreepje. Bij de bommelding in vertrekhal 3 (31 december) was het incident vrijwel direct na 

het opkomen bij het RCC afgeschaald en heeft er geen crisiscommunicatie plaatsgevonden vanuit de 

crisisorganisatie.  

- Op 29 april werd Schiphol getroffen door een kortdurende stroomstoring. Een belangrijke constatering 

in de evaluatie was dat ‘Alle partijen vanuit de eigen verantwoordelijkheid hebben gecommuniceerd. 

Wanneer de regionale crisisorganisatie (inclusief taakorganisatie crisiscommunicatie met Regionaal 

Actiecentrum Crisiscommunicatie; RAC) eerder was betrokken, had dit ook bijgedragen aan een beter 

afgestemde en tijdige communicatieboodschap. Het RAC had dan eerder de regie hierop kunnen 

pakken. Juist bij dit soort incidenten op Schiphol, met effecten op de omgeving, is regie op de 

afstemming van de communicatieboodschap cruciaal.’  
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Systeemoefening 

Tijdige, doelgerichte en regelmatige communicatie  

Een mooi resultaat op het gebied van communicatie en een sterke verbetering ten opzichte van vorige 

systeemoefeningen. Complimenten voor de wijze waarop tijdens de systeemoefening werd gewerkt! Probeer 

deze werkwijze te continueren in de toekomst. 

6.2 Op welke wijze vindt de afschaling van de crisisorganisatie naar de 
gemeente toe plaats? 

Hierbij gaat het erom dat er een duidelijk moment wordt bepaald waarop de crisisorganisatie taken die nog 

resteren in de afbouw van het incident overgaan naar de gemeente. Het moment van overdracht is gebaseerd 

op een deugdelijke diagnose van de situatie, omgeving en vervolgactiviteiten. Er worden daarbij tussen de 

betrokken teams, functionarissen en externe partners duidelijke afspraken gemaakt over taken en 

verantwoordelijkheden bij de overdracht en de nafase, het moment van overdracht of overgangsfase en hoe 

hierover gecommuniceerd wordt naar de doelgroepen. 

Operationele prestaties 2018 

In 2018 zijn er geen incidenten geweest waarbij er sprake is geweest van een formele overdracht van de 

crisisorganisatie naar de gemeente. De OvD-BZ heeft eigenlijk altijd contact met functionarissen uit de getroffen 

gemeente. Hierin wordt afgestemd wat er van de gemeente wordt verwacht en de taken die de OvD-Bz namens 

de gemeente behartigd. In een aantal gevallen is er, na afschaling, op operationeel niveau een informele 

overdracht en afstemming geweest op de incidentlocatie en/of telefonisch met de getroffen gemeente. Het 

aantal gevallen waarin deze wijze van overdracht plaats vond is beperkt. Het voornaamste voorbeeld is het 

incident in het Ramplaankwartier te Haarlem (7 augustus). Hier adviseerde de OvD-Bz de gemeente om nog 

een bijeenkomst te organiseren voor bewoners en heeft ook vragen en berichten van bewoners tijdens het 

incident overgedragen aan de adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Haarlem. De gemeente 

heeft het advies overgenomen en een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners om stoom af te blazen. De 

burgemeester was hierbij ook aanwezig.  

Systeemoefening 

Overdacht naar de nafase-organisatie 

De overgang naar de nafase werd één keer besproken en was gericht op de eigen voortgang van de Backoffice 

in verband met de ligging van het gemeentehuis in de gaswolk en mogelijke uitwijk naar een andere locatie. Het 

hele incident was thematisch opgedeeld en weggezet in het plan van aanpak nafase. De overdracht naar de 

nafase werd toebedeeld aan Hoofd nafase en een 2e hoofd nafase. Normaal was er 1 functionaris hoofd 

nafase. Maar in dit geval kwam er 1 meekijken. Deze werd direct ook aan het werk gezet en kon het hoofd 

nafase ondersteunen. Dit koppel had een thematische uitwerking van het incident op papier gezet. Op moment 

dat er einde oefening werd afgekondigd was het team Nafase nog vol bezig met het maken van een plan van 

aanpak. Alle thema’s horende bij dit type incident waren benoemd met daaraan een tijdspad en actiehouder 

gekoppeld. De vervolgactiviteiten werden ter plekke met de tot dan toe bekende informatie genoteerd. Bij 

wijzigingen van informatie, werd ook direct de bijbehorende vervolgactiviteit aangepast. Zo ontstond een 

nafaseplan gebaseerd op de meest actuele informatie. 

 

Het proces Nafase werd uitgebreid besproken en kwam aan bod tijdens dit incident. De oefening werd echter al 

beëindigd voordat echt de overgang naar de nafase-organisatie op tafel kwam. De backoffice zat nog volop in 

het incident en was nog niet aan het toewerken naar moment van afschaling. 

 

Aanbeveling 

Zorg dat alle bij de incidentbestrijding betrokken teams expliciet aandacht besteden aan de overgang naar de 

nafase. Dit (ook nieuwe) onderdeel dient een integraal deel te worden van alle vergaderagenda’s van de 

verschillende teams. Nu was er wel aandacht voor de nafase bij bevolkingszorg voor wat betreft de uitvoering 

van de nafase-activiteiten, maar wordt nog niet consequent vanuit alle andere betrokken teams nagedacht of er 

zaken overgedragen moeten aan de nafase-organisatie. En zo ja, hoe dat moet gebeuren en hoe daarover 

moet worden gecommuniceerd naar belanghebbenden. 
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Door de nafase op te nemen op de vergaderagenda’s van alle betrokken teams op zowel operationeel, tactisch 

als strategisch niveau zal hier consequenter aandacht aan worden besteed. Het stellen van de onderstaande 

vragen helpt daarbij: 

1. ‘Wat zijn onze taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het incident en ten zien van de nafase?’ 

2. ‘Wat is, op basis van de genoemde taken en verantwoordelijkheden, logischerwijs het moment dat wij niet 

meer actief worden ingezet en wat is daarmee en geschikt moment van overdracht?’ 

3. Welke van onze taken moeten worden afgerond gedurende de nafase? 

4. ‘Welke organisatie(s) dienen daarom een rol te spelen bij de nafase en hoe kunnen we hen benaderen en 

betrekken?’ 

5. ‘Welke informatie moeten we verstrekken aan die organisatie(s) om hun werk in de nafase zo goed mogelijk 

uit te voeren?’ 

6. ‘Hoe kunnen we hierover op maat communiceren naar de verschillende doelgroepen om hen te informeren 

over de overgang naar de nafase?’ 

6.3 Verbeterpunten in nieuw deelplan  
De actualisatie van deze versie van het Deelplan bevat vooral tekstuele en uiterlijke wijzigingen. Daarnaast is 

aandacht besteed aan diverse verbeterpunten die zijn benoemd in de Staat van de Rampenbestrijding 2016 

(Inspectie Justitie en Veiligheid). Deze zijn besproken bij het actualiseren van het Deelplan Bevolkingszorg en 

daarvan zijn de volgende zaken in het geactualiseerde deelplan verwerkt:   

 De afspraken over het mandaat tussen de OvD en de AC Bevolkingszorg zijn meer uitgebreid 

omschreven. Ook de afspraken over mandaat voor crisiscommunicatie zijn opgenomen.  

 De werkwijze van de Backoffice Bevolkingszorg, de rol van de lokale gemeente en de taak- en 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen de intergemeentelijke crisisorganisatie en de lokale gemeente zijn 

nader omschreven. Daarbij is de lijn in stand gebleven dat de Backoffice Bevolkingszorg ondersteunend is 

aan de OvD Bz.  

 De werkwijze in het RAC zijn specifieker geschreven in overeenstemming met landelijke richtlijnen, zoals 

het werken langs de lijn van ‘(omgevings)analyse – advies – aanpak’. 

 

Verder zijn de noemenswaardige verbeterpunten als volgt:  

 

 Prestatie-eisen uit Bevolkingszorg op orde 2.0 (BZOO2.0) opgenomen als meetlat 

o De prestatie-eisen uit BZOO2.0 waren al opgenomen in het deelplan 2014, maar zijn nu –

letterlijk- zichtbaarder gemaakt en dienen daardoor meer als referentie voor het beschreven 

bevolkingszorgproces.  

o Het is met de meetlat eenvoudiger om aan de bedoeling van het proces te refereren en ook 

eenvoudiger te toetsen bij evaluaties, oefeningen en testen.  

 

 Meer harmonisatie met landelijke termen en uitgangspunten 

o Harmonisering is wenselijk vanuit het perspectief van een interregionale meldkamer voor 

Noordwest 3 (NW3) welke nu in Haarlem wordt gebouwd. 

o De termen actie- en expertteams zijn aangepast naar de term taakorganisatie. 

 

 Mandaatbeschrijvingen en procesrelatie Ac-Bz, OvD-Bz en COBO  

o Mandaatbeschrijving van de Algemeen Commandant (AC-Bz), Officier van Dienst (OvD-Bz) en 

het proces Crisiscommunicatie zijn overzichtelijker en scherper geformuleerd.  

o De mandaten zijn inhoudelijk niet gewijzigd, maar de achterliggende taakverdeling wel. Tevens 

ligt er een relatie met het voorstel om de backoffice anders te organiseren. 

 

 Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de lokale gemeente en de (inter)gemeentelijke 

crisisorganisatie nader toegevoegd 

o Na de aanbevelingen van de inspectie V&J over de gasstoring in Velsen-Noord in 2015 zijn 

nadere afspraken gemaakt en het organogram aangepast. Dit is nu verwerkt in het Deelplan. 
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 Van basisprocessen naar kritische processen 

o ‘Less is more’. De basisprocessen van bevolkingszorg zijn korter en krachtiger omschreven, 

waardoor ze makkelijker te raadplegen zijn voor de crisisfunctionarissen.  

o Kritische processen, zoals melding&alarmering, op- en afschalen en opkomsttijden zijn voor 

functionarissen relevanter en zijn daarom overzichtelijker gemaakt.  

 

 Opkomsttijden zijn –waar mogelijk- weer gelijk aan Regionaal Crisisplan (RCP) van de VRK 

o Voor de AC Bz stond er een opkomsttijd van 60 minuten in het deelplan en 45 minuten in het 

RCP. 

o De overige opkomsttijden die afwijken (m.n. OvD-Bz) worden meegenomen in het proces rond 

het nieuwe crisisplan VRK in 2018. 

 

 Crisiscommunicatie specifieker omschreven 

o Van Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) naar Taakorganisatie 

Crisiscommunicatie onder leiding van HTO-C (hoofd taakorganisatie communicatie). 

 

 Proces Publieke Zorg geactualiseerd 

De stappen die gelden voor de uitvoering van het proces Publieke Zorg voor opvang, in 

afstemming met Stichting Salvage, zijn opgenomen.  

 

 Casemanager heet voortaan contactambtenaar  

o Op verzoek van de crisisfunctionarissen is de naam casemanagers aangepast naar 

contactambtenaar, omdat dit beter aansluit bij de inhoud van de functie.  

 

 Het Proces Nafase nader uitgewerkt 

o De uitvoering van het proces nafase is explicieter omschreven. Daarbij wordt verwezen naar het 

format plan van aanpak nafase, welke het OGC in september 2017 heeft vastgesteld.  
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7 Incidenten en leerpunten 

In 2018 kwam het totaal aantal opgeschaalde incidenten hoger uit dan het voorgaande jaar. Tegelijkertijd viel de 

impact van het grootste aantal relatief mee voor bevolkingszorg. Het hoogste opschalingsniveau was dit jaar 

GRIP2, waardoor een deel van de bevolkingszorgorganisatie dit jaar in zijn geheel niet gealarmeerd is geweest.  

Er zijn in 2018 relatief veel incidenten geweest die een verband hadden met de uitval van vitale processen, 

waarbij de meeste van deze incidenten plaatsvonden op Schiphol.  

 

Noemenswaardige en opvallende incidenten: 

 Stroomstoring Schiphol    (GRIP2) 

 Zeer grote brand (duinen) Kruisberg Heemskerk (GRIP1) 

 Dreiging explosieven Ramplaankwartier  (GRIP1) 

 Treinverkeer gestremd rond Station Schiphol  (GRIP2) 

 

De stroomstoring op Schiphol heeft opvallend veel leer- en verbeterpunten opgeleverd. Bevolkingszorg is 

betrokken geweest bij de verschillende evaluaties die er naar aanleiding van dit incident zijn opgesteld. De grote 

brand in de duinen van Heemskerk is op een pragmatische manier ondersteund op het gebied van 

crisiscommunicatie en omgevingsanalyse. Daarnaast is er actief gebruik gemaakt van de crisisbanner op de 

gemeentelijke websites en is er voortdurend afstemming geweest met de afdeling communicatie van de 

gemeente Heemskerk. De dreiging met explosieven in het Ramplaankwartier was het enige incident waarbij er 

een duidelijke rol lag voor de gemeente in de nafase. Bij de overige incidenten was dit minder tastbaar, maar is 

daar uiteraard in de informele overdracht wel aandacht aan besteed. Bij de stremming van het treinverkeer op 

Schiphol ging het vooral over de niet direct noodzakelijke opkomst van CoPI-functionarissen en de rolverdeling 

tussen Schiphol en de crisisorganisatie. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het instellen van een GRIP2-zonder-

CoPI optie in de alarmering vanuit de meldkamer.  

Leer- en verbeterpunten uit incidenten in 2018: 

GRIP 0 

 Plaatsbepalingssysteem (PBS) is in OvD-auto geïnstalleerd, maar heeft problemen met stabiliteit en 

informatievoorziening 

 Rol en betrokkenheid Omgevingsdiensten bij incidenten met aspecten op het gebied van Bouw- en 

Woningtoezicht (BWT) 

 Moment van betrekken en opkomsttijd Stichting Salvage 

 Dilemma’s bij contact meldkamer om informatie op te halen over het incident, welke bij overige kolommen 

via C2000 wordt gedeeld. Het levert een bezwaar op om een centralist (MPC, CaCo) te belasten in de 

eerste momenten van een opschaling.  

 Contact leggen met AOV Beverwijk is bij enkele incidenten niet geheel vlekkeloos verlopen.  

 

GRIP 1 

 Technische onvolkomenheden PBS 

 Afstemming over informeren burgemeester blijft ondanks herbevestigde afspraken met 

Leiding&Coördinatie een aandachtspunt.  

 Hoe om te gaan met de werkingssfeer van de wet AVG in relatie tot gegevens van getroffenen of 

betrokkenen bij het incident.  

 Bestuurlijke impact van een incident op het gebied van openbare orde  

 Juiste alarmering bevolkingszorgfunctionarissen 

 Contact en afstemming met meldkamer over incident, bij gebrek aan portofoon, heeft risico’s voor 

wederzijdse verwachtingen en opkomst OvD-Bz. 

  

GRIP 2 

 De juiste alarmering van bevolkingszorgfunctionarissen vanuit de meldkamer blijkt een kwetsbaar proces. 

 Alarmering van GRIP2 zonder CoPI vraagt nog aandacht bij alarmering op functionarisniveau 

 Gebruiksrechten van Content Management Systeem (CMS) websites kan breder worden ingestoken. 

 Inhoud van het bevolkingszorg informatiemanagement kan uniformer worden ingevoerd in LCMS 



 

Bureau Bevolkingszorg ●  Jaarverslag 2018 19 

8 Personele aspecten 
crisisfunctionarissen 

Ten opzichte van 2017 is er sprake van een sterk verhoogde in- en uitstroom van functionarissen. Deze 

ontwikkeling is in lijn met het vooruitzicht dat wij al eerder vaststelden. Omdat er sprake is van een positieve 

balans en een gelijkmatige verdeling over het jaar, heeft het over de gehele organisatie bekeken niet tot 

onoverkomelijke knelpunten geleid. Wel blijft het een feit dat een functionaris sneller uit- dan in de organisatie 

stroomt. De gemiddelde tijd om een functionaris voldoende startbekwaam te krijgen is 3 tot 6 maanden, 

afhankelijk van mogelijkheden bij de basisopleiding (OCR) en functie-specifieke opleiding.   

Verloop in de organisatie in 2018  

 32 functionarissen hebben de regionale crisisorganisatie verlaten. (+77% t.o.v. 2017) 

 33 functionarissen zijn geworven en aangesteld. (+106% t.o.v. 2017) 

 

Het aantal opzeggingen ten opzichte van voorgaande jaren is groter, maar er zijn desondanks geen 

bijzonderheden met betrekking tot de reden waarom functionarissen hun nevenfunctie opgeven.  

Wijziging in alarmering omgevingsanalisten 

De omgevingsanalisten worden met ingang van 16 juli 2018 standaard gealarmeerd bij GRIP1 in plaats van 

GRIP2. Dit besluit is in goed overleg met de betrokken functionarissen gevoerd en geeft invulling aan een 

behoefte vanuit de persvoorlichting en crisiscommunicatie vanaf het plaats incident.  

Knelpunten functionarissen crisiscommunicatie 

De knelpunten in de bezetting van de crisisfunctionarissen voor crisiscommunicatie bleef in 2018 onverkort van 

toepassing. Er zijn inspanningen verricht en ook resultaten geboekt om de bezetting op orde te krijgen. Daar 

stond tegenover dat deze inspanningen niet altijd het gewenste (eind)resultaat hadden. Eén van de 

aandachtspunten daarbij is dat de wederzijdse verwachtingen over het invullingen van een crisisfunctie en de 

benodigde competenties niet altijd op elkaar aansloten.   

Vaststelling kwalificatiedossiers crisiscommunicatie  

Door de portefeuillehouder vakbekwaamheid bevolkingszorg zijn na positief advies van de vakgroep 

crisiscommunicatie en de expertgroep vakbekwaamheid bevolkingszorg de volgende kwalificatiedossiers 

vastgesteld:  

 Hoofd Crisiscommunicatie  

 Communicatieadviseur COPI  

 Omgevingsanalist  

 

Een kwalificatiedossier bestaat uit een kwalificatieprofiel, opleidingskader (voor gecertificeerde opleiders), 

proeve van bekwaamheid en een taakkaart voor de betreffende functie. De kwalificatiedossiers Hoofd 

Crisiscommunicatie, communicatieadviseur COPI en communicatieadviseur ROT (laatste is nog in ontwikkeling) 

worden, samen met de kwalificatiedossiers OvD en AC bevolkingszorg, in gezamenlijkheid aangeboden aan het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op verzoek van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg worden deze 

functies voorgedragen voor een plek in het Besluit Veiligheidsregio, het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s en 

de onderliggende ministeriele regeling.  
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9 Keten- en netwerkpartners 

Er is extra aandacht geweest voor onze keten- en netwerkpartners en dan vooral gericht op het krachtenveld. 

Op basis van het krachtenveld zijn verschillende ambities geformuleerd. Dit gaat van in gesprek over de rol, 

positie en betekenis van bevolkingszorg tot het verbeteren van de relatie. Invulling van deze ambities geeft 

richting voor de wijze waarop we de verbinding met hen willen aangaan en op welke wijze wij willen investeren 

in de relatie, verbinding en samenwerking. De vertaling vindt plaats in de strategische agenda. Het krachtenveld 

ziet er als volgt uit.  
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10 Projecten 

Bureau Bevolkingszorg heeft bijgedragen aan multidisciplinaire projecten en (verder) gewerkt aan een aantal 

eigen projecten. De meest voorname projecten uit 2018 zijn het actualiseren van het Deelplan Bevolkingszorg, 

de doorontwikkeling van bevolkingszorg en de herijking van de afspraken rond de bijdrage aan Bureau 

Bevolkingszorg. Verder stond het bestuurlijk vooral in het teken van (de personele bijdrage aan) 

crisiscommunicatie. In dit hoofdstuk lichten wij een groot deel van onze projecten uit 2018 nader toe.   

Gesprekken CGS met regioburgemeesters over intergemeentelijke crisisorganisatie 

De BCOV heeft op 11 december 2017 ingestemd met een gespreksronde tussen de individuele burgemeesters 

en de CGS. Doel hiervan was te bezien welke knelpunten er ervaren worden als het gaat om het leveren van 

piketmedewerkers, welke oplossingen mogelijk zijn en welke rol de burgemeester daarin kan vervullen. De 

voornaamste aanleiding hiervoor was het moeizame verloop van de splitsing van de piketpool 

‘Communicatieadviseur OT/BT’ op hard piket.  

 

De gespreksronde heeft in de eerste helft van 2018 plaatsgevonden. Per gemeente zijn de algemene en meer 

specifieke knelpunten benoemd. Het samenvattend beeld is dat men unaniem bereid is om aandacht te vragen 

bij het college, het management en de ambtelijke organisatie. Het belang van een stevige advieskracht in het 

beleidsteam en een goed georganiseerde crisiscommunicatie wordt unaniem erkend. Er is volledige bereidheid 

tot het vormen van een goed geëquipeerde pool met BT communicatieadviseurs, maar niet elke gemeente heeft 

hierin de benodigde armslag om bij te dragen. Een deel van de gemeenten voorziet verbeteringen op termijn, 

maar koppelen hier ook de “winstwaarschuwing” aan vast dat effecten mogelijk pas over één á twee jaar 

merkbaar zijn. De voornaamste knelpunten die voortkomen uit de gesprekken met de burgemeesters zijn:  

 Unanieme erkenning, maar voor de korte termijn beperkt effect 

 Blijvend continuïteitsvraagstuk en afbreukrisico 

 Doorbreken vicieuze cirkel  

 

Het boeken van blijvend resultaat bij de pool met communicatieadviseurs is een moeizaam proces. Op 

hoofdlijnen de voornaamste redenen die de werving van nieuwe functionarissen op het gebied van 

crisiscommunicatie bemoeilijkt:  

 Beperkter potentieel vanwege gestelde functie-eisen 

 Afbreukrisico vanwege stevig regionaal risicoprofiel 

 Lokale beschikbaarheids- en/of piketverplichtingen  

 Vrijblijvendheid rond regionale crisisfuncties 

 

Om de knelpunten bij het proces crisiscommunicatie op te lossen is gesproken over hard piket als 

randvoorwaarde bij komende vacatures op de communicatieafdelingen en –teams. In de gevallen waarbij de 

gemeentesecretaris niet bij de gesprekken aanwezig was is aangegeven dat deze gesprekken nog zouden 

worden gevoerd. Verder bestaan de overige toezeggingen en acties uit:  

- Meters maken 

- Onder de aandacht gebracht in college en management 

- Afspraken over hard piket als randvoorwaarde bij komende vacatures communicatie 

- In gesprek met collega burgemeester 

- Meer aandacht voor de regio als in eigen huis de afdeling op sterkte is 

- Denk ook aan interregionale samenwerking 

- In gesprek met de gemeentesecretaris over inzet ten behoeve van bevolkingszorg 

- Inzet van nieuw geworven medewerkers t.b.v. bevolkingszorg en crisiscommunicatie 
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Herijking afspraken bijdrage gemeenten aan koude fase crisisorganisatie (Bureau Bevolkingszorg)  

In 2011 zijn er in het OGC afspraken gemaakt over de verdeling van werkzaamheden in de koude fase van 

bevolkingszorg. Later is hieruit (Bureau) Bevolkingszorg Kennemerland ontstaan, waarbij een deel van de 

werkzaamheden zijn belegd bij een vaste formatie van adviseurs in dienst van de VRK. De adviseurs openbare 

orde en veiligheid (AOV’ers) van de tien gemeenten deden elk een deel van werkzaamheden, gebaseerd op 

tweejaarlijks vastgestelde werkplannen binnen de toenmalige Werkgroep Oranje Kolom (WOK). 

 

Anno 2018 bleek dat het accent van de werkverdeling grotendeels verschoven is naar de vaste formatie van 

Bureau Bevolkingszorg in plaats van de afgesproken verdeling tussen de gemeentelijke AOV’ers 

crisisbeheersing en de vaste adviseurs van Bureau Bevolkingszorg.  In het OGC van 15 maart 2018 is het 

onderwerp ‘(Bureau) Bevolkingszorg: Gesprek over toekomstscenario’s’ geagendeerd. Hier zijn behoeften 

geïnventariseerd, een aantal verzoeken geformuleerd en besluiten genomen. Deze besluiten zijn uitgewerkt in 

het rapport ‘Herijking Bureau Bevolkingszorg’, met daarin de afspraken uit het verleden en een geactualiseerde 

capaciteitsvraag voor alle werkzaamheden van het bureau.  

 

Op basis hiervan heeft het OGC besloten om de afspraken uit 2011 te bestendigen en zorg te dragen voor de 

rato-bijdrage van de AOV’ers crisisbeheersing aan Bureau Bevolkingszorg. Bureau Bevolkingszorg is verzocht 

om een en ander naar rato te organiseren en op een efficiënte manier in te delen. Dit is deels gelukt en is vanaf 

1 januari gestart. Een aantal gemeenten kon dit door omstandigheden nog niet organiseren. Deze gemeenten 

(Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer en Uitgeest) hadden om diverse redenen geen mogelijkheid om dit per 1 

januari 2019 te organiseren, door gebrek aan formatie of openstaande vacatures. Er wordt door Bureau 

Bevolkingszorg gestuurd op een spoedige aansluiting bij de herijkte organisatie.  

Netwerkbijeenkomst en mini-symposium over ‘Maatschappelijke onrust en de rol van gemeenten’ 

Dit jaar stond het onderwerp maatschappelijke onrust op de agenda’s van diverse keten- en netwerkpartners. 

Het was tevens een van de onderwerpen die prominent naar voren kwam in het nieuwe Regionaal Risicoprofiel 

van onze veiligheidsregio. Dit was voor ons één van de aanleidingen om dit onderwerp centraal te stellen 

tijdens een aantal bijeenkomsten. Noemenswaardig daarbij zijn:  

- De netwerkbijeenkomst Bevolkingszorg Kennemerland op 21 juni 2018 

- Het mini-symposium voor managers OOV en Communicatie op 12 november 2018 

 

We zijn tijdens deze bijeenkomst dieper in gegaan op de raakvlakken van bevolkingszorg en de gemeentelijke 

dynamiek bij incidenten waar maatschappelijke onrust uit voortkomt of kan komen. De netwerkbijeenkomst was 

daarbij meer gericht op de omgang met de effecten en de nafase. Het mini-symposium stond meer in het teken 

van de betekenis voor een gemeenten en de ondersteuning die Bevolkingszorg Kennemerland hierbij kan 

bieden.   

Regionaal Risicoprofiel 2018, Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2019-2022 en Crisisplan 2019 

In 2018 is er sprake geweest van een intensieve multidisciplinaire beleidsvernieuwing binnen de VRK. Hierbij is 

ook het nodige gevraagd van Bureau Bevolkingszorg als het gaat om het leveren van een inhoudelijke bijdrage 

op het gebied van bevolkingszorg en crisiscommunicatie.  

Herziening Deelplan Bevolkingszorg  

In september 2017 heeft het OGC de opdracht verstrekt om parallel aan de actualisatie ook te gaan starten met 

een geheel nieuw Deelplan Bevolkingszorg, met een planning die was gericht op oplevering in het eerste 

kwartaal van 2019. Bureau Bevolkingszorg beschikte in 2018 niet over voldoende capaciteit om deze planning 

te halen en daarom is de realisatie van het nieuwe Deelplan vertraagd. Het OGC is hier in november 2018 van 

op de hoogte gesteld en de verwachting is dat het nieuwe deelplan in het laatste kwartaal van 2019 kan worden 

vastgesteld. 
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11 Bijlagen 

11.1 BIJLAGE 1 - Incidenten 2018 (Alarmeringen en inzetten OvD-Bz) 
 

# Datum GRIP Omschrijving Gemeente 

1 9-jan GRIP 0 Grote brand flat - Maan Bastion Velserbroek  Velsen 

2 10-jan GRIP 0 Brand woning - Prinses Margrietstraat Hoofddorp Haarlemmermeer 

3 11-jan GRIP 0 Stankoverlast - Hertogenven Heemskerk Heemskerk 

4 14-jan GRIP 1 Zeer grote brand wijkcentrum De Schouw - Bleyenhoevelaan 
Velsen-Noord 

Velsen 

5 18-feb GRIP 1 Zeer grote brand winkel - Jan van Gentstraat Badhoevedorp Haarlemmermeer 

6 21-apr GRIP 0 Grote brand duinen - Zeeweg Overveen Bloemendaal 

7 29-apr GRIP 2 Uitval nutsvoorziening - Maxima Kazerne Sloterweg Badhoevedorp Haarlemmermeer 

8 20-mei GRIP 0 Grote brand woning - Kanariestraat Haarlem Haarlem 

9 25-mei GRIP 0 Vervuild wegdek - Dennenlaan Zwanenburg Haarlemmermeer 

10 29-mei GRIP 1 Noodsituatie Luchtvaart (vooralarm groot) Postduifweg - Schiphol Haarlemmermeer 

11 7-jun GRIP 1 Grote brand woning - Kokstraat Haarlem Haarlem 

12 27-jun GRIP 1 Grote brand schuur - Rijnlanderweg Nieuw-Vennep Haarlemmermeer 

13 30-jun GRIP 0 Grote brand berm - Spoorlaan Nieuw-Vennep Haarlemmermeer 

14 11-jul GRIP 1 Ongeval binnen Total Lubricants Plant - Noorderkade Beverwijk Beverwijk 

15 12-jul GRIP 0 Grote brand (restaurant Hydrapier Vork en Mes) - Paviljoenlaan 
Hoofddorp 

Haarlemmermeer 

16 16-jul GRIP 1 Zeer grote brand (duinen) Kruisberg Gasterij - Kruisberg Heemskerk Heemskerk 

17 27-jul GRIP 0 Grote brand woning - Voorstraat Wijk aan Zee Beverwijk 

18 6-aug GRIP 1 Noodsituatie Luchtvaart (vooralarm groot) Postduifweg - Schiphol Haarlemmermeer 

19 7-aug GRIP 1 Assistentie Politie (Man dreigt met explosie) - Ramplaan Haarlem Haarlem 

20 7-aug GRIP 0 Grote brand loods - Bronsstraat IJmuiden Velsen 

21 9-aug GRIP 1 Assistentie politie (plofkraak geldautomaat) - Aalburgplein Hoofddorp Haarlemmermeer 

22 9-aug GRIP 0 Caco overleg (code oranje weer en telefoniestoring) - Zijlweg 
Haarlem 

Haarlem 

23 12-aug GRIP 1 Assistentie politie (gasflessen) - Goeman Borgesiusstraat 
Zwanenburg 

Haarlemmermeer 

24 14-aug GRIP 0 Grote brand industrie - Tata Steel Velsen Velsen 

25 15-aug GRIP 2 Storing LVNL (Luchtverkeersleiding) Schiphol - Sloterweg 
Badhoevedorp 

Haarlemmermeer 

26 21-aug GRIP 2 Treinverkeer gestremd naar Schiphol - Station Schiphol Haarlemmermeer 

27 13-nov GRIP 2 Storing C2000 Veiligheidsregio 

28 16-nov GRIP 0 Grote brand industrie - Tata Steel Velsen Velsen 

29 24-nov GRIP 1 Grote brand woning - Nieuwland Uitgeest Uitgeest 

30 1-dec GRIP 0 Grote brand flat - Cornelis Slegersstraat Zandvoort Zandvoort 
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31 13-dec GRIP 1 Noodsituatie Luchtvaart (vooralarm groot) - UGS A Postduifweg 
Schiphol 

Haarlemmermeer 

32 27-dec GRIP 0 Middelbrand woning - Geertruida Carelsenstraat Haarlem Haarlem 

33 31-dec GRIP 2 Bommelding vertrekhal 3 - Schiphol Haarlemmermeer 
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11.2 BIJLAGE 2 - Verdeling functies op piket  
 

Peildatum: 1 januari 2019 

Gemeente 

aantal 

inwoners 

(30/5/’18) 

Percentage 

naar rato 

inwoners 

Verwachting 

aandeel 

functionarissen 

Werkelijk 

aandeel 

functionarissen 

Aantal 

medewerkers op 

hard piket 

Aantal 

medewerkers op 

zacht piket 

Beverwijk 41.075 7,6% 13 6 4 2 

Bloemendaal 23.273 4,3% 7 5 5 0 

Haarlem  160.287 29,5% 55 55 26  29  

Haarlemmermeer 153.417 28,3%* 48  50 24  26  

Heemskerk 39.145 7,2% 12 9 7 2 

Heemstede 27.134 5,0% 9 7 5 2 

Uitgeest 13.508 2,5% 4 7 7 0 

Velsen 67.988 12,5% 21 15 7 8 

Zandvoort 16.895 3,1% zie Haarlem n.v.t n.v.t. n.v.t 

VRK  n.v.t. n.v.t.  0 6 6 0 

Omgevingsdienst IJmond n.v.t. n.v.t 0 4 0 4 

Omgevingsdienst NZKG n.v.t. n.v.t. 0 6 0 6 

Externen crisiscommunicatie  n.v.t. n.v.t.  0 4 3 1 

Totaal   169 174 94 80 

 

NB: De gemeenten Zandvoort en Haarlemmerliede&Spaarnwoude hebben per 1 januari 2018 geen ambtelijke organisatie meer. Haarlemmerliede&Spaarnwoude en Haarlemmermeer zijn per 1 januari 2019 gefuseerd 

tot gemeente Haarlemmermeer.  * Is gebaseerd op het opgeteld aantal inwoners Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude van 30 mei 2018
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11.3 BIJLAGE 3 – 2018 in vogelvlucht 

 


